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Ellenőrzést végezte: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft 

 

Ellenőrzött szervezet: Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal Hőgyész 

Nagyközség Önkormányzata vonatkozásában 

 

Ellenőrzés tárgya: közpénzek felhasználása, „üvegzseb” 

 

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat mennyiben 

hajtotta végre az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakat a 

közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség tekintetében. 

 

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés 

 

Ellenőrzött időszak: 2014. év 

 

Helyszíni ellenőrzés: 2015. október 7. 

 

Vizsgálatot végző ellenőr: Kormos Anna közgazdász, belső ellenőr 

(regisztrációs szám: 5113188) 

 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: Az ellenőrzés lefolytatása 

során áttekintettük az önkormányzat ellenőrzést érintő szabályzatát, a 

szerződésállomány nyilvántartását, az adatok közzétételének dokumentumait. A 

helyszíni vizsgálat során Dr. Schutzbach Ferenc címzetes főjegyző működött 

közre és adott felvilágosítást a felmerült kérdésekre. 
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Az ellenőrzött időszakban az ellenőrzött területért, feladatért felelős 

vezetők neve, beosztása: 

Botta György   polgármester 

Dr. Schutzbach Ferenc  címzetes főjegyző  

 

Ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás:  

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 

Áht.), 

- 2011. évi CVIII. törvény közbeszerzésről (a továbbiakban: Kbt.)
1
, 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Mötv.), 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: info törvény), 

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
2
, 

- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.). 

 

                                                 
1
 hatálytalan 2015. november 1-től 

2
 hatályos 2012. január 1-től 
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Vezetői összefoglaló 

 

Hőgyész Nagyközség Önkormányzatának megbízásából elvégeztük a Hőgyészi 

Közös Önkormányzati Hivatalnál a közpénzek felhasználása, „üvegzseb” 

ellenőrzését. A vizsgálat során felmértük és értékeltük az „üvegzseb” törvénnyel 

összefüggő feladatellátás jogszabályi megfelelőségét. 

 

Meg vagyunk győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, 

hogy megalapozott véleményt formálhassunk. 

 

Főbb megállapításaink a következők: 

 A jelenleg érvényben lévő közbeszerzési szabályzat aktualizálása 

indokolt, mivel a benne hivatkozott közbeszerzési törvényt időközben 

hatályon kívül helyezték. 

 

Megállapításokhoz kapcsolódó főbb javaslatunk az alábbi: 

 Új közbeszerzési szabályzat készítése a megváltozott jogszabályi 

környezetre tekintettel. 

 

A megállapítások és a javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben 

található.  
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A vizsgált területről, folyamatról kialakított, összesített vélemény lehet: 

 megfelelő 

 korlátozottan megfelelő 

 gyenge 

 kritikus 

 elégtelen 

 

Jelen ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve 

folyamatról összességében: megfelelő 

 

Az ellenőrzés „megfelelőnek” ítélt területei szinte minden tekintetben megfelelő belső 

kontrollokkal rendelkeznek, és minőségi teljesítményt mutatnak. A megállapítások alapvetően 

nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok 

rendszerében. Az ellenőrzési jelentésben közölt megállapítások nem utalnak alapvető gyenge 

pontokra a szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban. Az ilyen 

területeken gyakorlott, hozzáértő munkaerő dolgozik, amely már bebizonyította, hogy képes a 

célkitűzések megvalósítására, a kockázatok megfelelő kezelésére. 
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Részletes vizsgálati megállapítások 

 

1. Szabályozottság 

 

1.1. Jogszabályi előírások 

 

A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget 2012. január 1-től 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény szabályozza: 

 

A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség 

 

32. § „a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az 

állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és 

önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött 

szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges 

vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a 

közvélemény pontos és gyors tájékoztatását”. 

 

Az elektronikus közzététel kötelezettség 

 

33. § (1) „Az e törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes 

honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól 

mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható 

módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel 

szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus 

közzététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető. 

(3) A (2) bekezdésben nem szereplő közfeladatot ellátó szervek a 37. § szerinti 

elektronikus közzétételi kötelezettségüknek választásuk szerint saját vagy társulásaik 

által közösen működtetett, illetve a felügyeletüket, szakmai irányításukat vagy 

működésükkel kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által fenntartott, valamint az erre 

a célra létrehozott központi honlapon való közzététellel is eleget tehetnek. 

 
37. § (1) A 33. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott szervek (a továbbiakban együtt: 

közzétételre kötelezett szerv) - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - 

tevékenységükhöz kapcsolódóan az 1. melléklet szerinti általános közzétételi listában 

meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint közzéteszik. 
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1. számú melléklet: 

 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok 

 
   Adat  Frissítés  Megőrzés 

 1.  A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai 

címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, 

ügyfélszolgálatának elérhetőségei 

 A változásokat 

követően azonnal 

 Az előző állapot 

törlendő 

 2.  A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti 

egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai 

 A változásokat 

követően azonnal 

 Az előző állapot 

törlendő 

 3.  A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti 

egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és 

telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 

 A változásokat 

követően azonnal 

 Az előző állapot 

törlendő 

 4.  A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, 

elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 

és az ügyfélfogadási rend 

 A változásokat 

követően azonnal 

 Az előző állapot 

törlendő 

 5.  Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak 

neve, beosztása, elérhetősége 

 A változásokat 

követően azonnal 

 Az előző állapot 

törlendő 

 6.  A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy 

ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más 

közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban 

meghatározott adatai 

 A változásokat 

követően azonnal 

 Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 7.  A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve 

részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, 

elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus 

levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a 

közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 

 A változásokat 

követően azonnal 

 Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 8.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, 

székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, 

elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai 

 A változásokat 

követően azonnal 

 Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 9.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv 

neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály 

megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv 

alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési 

engedélye 

 A változásokat 

követően azonnal 

 Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 10.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a 

szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő 

neve 

 A változásokat 

követően azonnal 

 Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 11.  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, 

hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult 

szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett 

törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban 

meghatározott adatai 

 A változásokat 

követően azonnal 

 Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 
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II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

 
   Adat  Frissítés  Megőrzés 

 1.  A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és 

alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető 

jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a 

szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi 

és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege 

 A változásokat 

követően azonnal 

 Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 2.  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és 

megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv 

feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol 

nyelven 

 A változásokat 

követően azonnal 

 Az előző állapot 

törlendő 

 3.  A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai  Negyedévente  Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 4.  Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben 

ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a 

ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az 

ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási 

illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető 

eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának 

módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés 

határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az 

igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, 

az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, 

tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

 A változásokat 

követően azonnal 

 Az előző állapot 

törlendő 

 5.  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből 

finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a 

közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért 

fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

 A változásokat 

követően azonnal 

 Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 6.  A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve 

nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, 

jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, 

kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az 

adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az 

e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv 

által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott 

adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei 

 A változásokat 

követően azonnal 

 Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 7.  A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, 

témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a 

költségtérítés mértéke 

 Negyedévente  Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 8.  A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az 

állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási 

szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá 

nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve 

összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt 

jogszabály nem korlátozza 

 A változásokat 

követően azonnal 

 Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 
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   Adat  Frissítés  Megőrzés 

 9.  A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és 

kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-

testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a 

benyújtás időpontjától 

Törvény eltérő 

rendelkezése 

hiányában a 

benyújtás 

időpontját 

követően azonnal 

 Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 10.  A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, 

közlemények 

 Folyamatosan  Legalább 1 évig 

archívumban 

tartásával 

 11.  A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, 

azok eredményei és indokolásuk 

 Folyamatosan  Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 12.  A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel 

kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai 

 A vizsgálatról 

szóló 

jelentés 

megismerését 

követően 

haladéktalanul 

 Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 13.  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 

intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, 

elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, 

vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve 

 Negyedévente  Az előző állapot 

törlendő 

 14.  A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, 

jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli 

változásuk 

 Negyedévente  Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 15.  A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai 

adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai 

 Negyedévente  Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 16.  Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések 

listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő 

fél 

 Negyedévente  Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 17.  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok 

felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési 

feltételek 

 A változásokat 

követően azonnal 

 Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 18.  A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi 

közzétételi lista 

 A változásokat 

követően azonnal 

 Az előző állapot 

törlendő 

 19.  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok 

újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára 

elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló 

formátuma 

 A változásokat 

követő 15 napon 

belül 

 Az előző állapot 1 

évig archívumban 

tartásával 

 20.  a 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó 

általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető 

változata 

 A változásokat 

követő 15 napon 

belül 

 Az előző állapot 

törlendő 

 21.  A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő 

rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke 

 A változásokat 

követő 15 napon 

belül 

 Az előző állapot 

törlendő 

 22.  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti 

jogorvoslati tájékoztatás 

 A változásokat 

követő 15 napon 

belül 

 Az előző állapot 

törlendő 

 23.  A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok 

újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot 

biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a 

kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a 

megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése 

 A változásokat 

követő 15 napon 

belül 

 Az előző állapot 

törlendő 

mailto:vincentauditor@vincentauditor.hu


Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 

Levelezési cím: 2373, Dabas, Tavasz utca 3. 

Telefon:+36-70-575-9844 Fax: +36-29-367-696 Email:vincentauditor@vincentauditor.hu 

www.vincentauditor.hu 

10 

 

 

 
III. Gazdálkodási adatok 

 
   Adat  Frissítés  Megőrzés 

 l.  A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli 

törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója 

 A változásokat 

követően azonnal 

 A közzétételt követő 10 

évig 

 2.  A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és 

személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve 

összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, 

munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az 

egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke 

összesítve 

 Negyedévente  A külön jogszabályban 

meghatározott ideig, de 

legalább 1 évig 

archívumban tartásával 

 3.  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról 

szóló törvény szerinti költségvetési támogatások 

kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, 

továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó 

adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást 

visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond 

 A döntés 

meghozatalát 

követő hatvanadik 

napig 

 A közzétételt követő 5 

évig 

 4.  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az 

államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással 

összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű 

árubeszerzésre, építési beruázásra, szolgáltatás megrendelésre, 

vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni 

értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó 

szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő 

felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés 

esetében annak időtartama, valamint az említett adatok 

változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel 

közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített 

adatok kivételével 

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános 

forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, 

ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke 

közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az 

időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött 

- szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy 

évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési 

évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú 

szerződések értékét egybe kell számítani 

 A döntés 

meghozatalát 

követő hatvanadik 

napig 

 A közzétételt követő 5 

évig 

 5.  A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános 

adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról 

készített emlékeztetők, pályázat eredménye) 

 Negyedévente A külön jogszabályban 

meghatározott ideig, de 

legalább 1 évig 

archívumban tartásával 

 6.  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására 

(így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai 

és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, 

foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és 

sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok 

által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, 

ötmillió forintot meghaladó kifizetések 

 Negyedévente A külön jogszabályban 

meghatározott ideig, de 

legalább 1 évig 

archívumban tartásával 

 7.  Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések 

leírása, az azokra vonatkozó szerződések 

 Negyedévente Legalább 1 évig 

archívumban tartásával 

 8.  Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok 

elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) 

 Negyedévente Legalább 1 évig 

archívumban tartásával 
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1.2. Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének szabályzata 

 

Ávr. 

13. § (2) A költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rendezi a működéséhez 

kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így 

különösen 

h) a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a 

kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét. 

 

Az 1/2012. (XII.15.) számon kiadott Jegyzői utasítás tartalmazza a közérdekű 

adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről alkotott szabályzatot. 

Hatályba lépésének időpontja: 2013. január 1. 

 

A belső előírásban meghatározásra került: 

- a szabályzat célja, hatálya, 

- a közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és intézésének módja: 

  az igény benyújtása, helye és módja, 

 a benyújtott igény teljesítése, 

- az adatvédelmi előírások, 

- a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje. 

 

A melléklet tartalmazza a közérdekű adatokat tartalmazó dokumentumokról 

készített másolatok díjait adathordozó típusonként. 
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1.3. Közbeszerzési szabályzat 

 

Hőgyész Nagyközség Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata 2008. 

június 1-én lépett hatályba, a Képviselő–testület 70/2008. (V.28.) számú 

határozatával. 

 

A belső előírás tartalmazza: 

- a szabályzat hatályát, 

- a közbeszerzési terv és egyéb statisztikai jelentések elkészítésének 

követelményrendszerét, 

- a közbeszerzési eljárás előkészítésének és lebonyolításának szabályait. 

- az ajánlatok elbírálására vonatkozó rendelkezéseket, 

- az összeférhetetlenség szabályait, 

- a közbeszerzés dokumentálását, belső ellenőrzését és a testület 

tájékoztatását. 

 

Megállapításuk szerint a jelenleg érvényben lévő előírás átdolgozása indokolt, 

mivel a hivatkozott 2003. évi CXXIX. törvény 2011. december 31-én hatályát 

vesztette, a helyszíni ellenőrzéskor a 2011. évi CVIII. törvény előírásai voltak 

hatályban, de a jelentés-készítés szakaszában ez utóbbi jogszabály is hatályát 

vesztette 2015. október 31. napjával. 

2015. november 1-től a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

lépett hatályba. 

 

Javasoljuk új közbeszerzési szabályzat készítését a megváltozott jogszabályi 

környezetre tekintettel. 
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2. Közbeszerzési terv 

 

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata az elemzett időszak vonatkozásában 

közbeszerzési tervet nem készített, mivel olyan értékű kötelezettséget nem 

vállalt, ami azt indokolttá teszi.  

 

Megjegyezzük, hogy a helyszíni vizsgálat során rendelkezésünkre bocsátották a 

45/2015. (VIII.13.) számú képviselő–testületi határozatot a jelen időszak 

vonatkozásában elfogadott közbeszerzési tervről: 

 

2015. évi közbeszerzési terv 

Sor-

szám 
Eljárás tárgya 

Irányadó 

eljárásrend 

Eljárás 

tervezett 

indítása 

1. 

Hőgyész Kossuth utca 7. szám alatti orvosi rendelők 

külső felújításának és hőszigetelésének kivitelezési 

munkái a DDOP-3.1.3/G-14-2014 -0039 

azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás fejlesztése 

Hőgyészen” című projekt  

Nemzeti 

eljárásrend 

2015.  

június 

 

3. A szerződések vizsgálata 

 

3.1. A szerződések nyilvántartása 

 

A nettó 5 millió forintot meghaladó szerződések nyilvántartását az alábbi 

rendezettségben vezeti a Közös Önkormányzati Hivatal e feladattal megbízott 

munkatársa: 

- önkormányzati vállalkozási-, szolgáltatási és egyéb szerződések, 

- civil szervezetek támogatásai 
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Vállalkozási-, szolgáltatási és egyéb szerződések 2014. év 

        (adatok forintban) 

Nyilván-

tartás 

sorszáma 

Szerződést kötő fél Szerződés tárgya 
Szerződés-

kötés ideje 

Szerződés 

összege 

1/2014. Emergency Service Kft orvosi ügyelet ellátása 2007.06.04. 7.197.720 

2/2014. 
Hőgyészi 

Művelődésszervező Nkft. 

közművelődési 

feladatok ellátása 
2014.01.01. 13.631.070 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a szerződések nyilvántartásában az 5 

millió forint összeghatáron felüli kötelezettségek elkülönülnek. 

 

3.2. A Képviselő-testület szerződést keletkeztető döntései 2014. évben 

 

A világhálón megtekinthető képviselő–testületi jegyzőkönyvek alapján a 

következő szerződések megkötésére kapott felhatalmazást a nagyközség 

polgármestere: 

 

17/2014. (II.19.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő–testülete dönt arról, hogy 

marketing célra 2.000.000 Ft előirányzatot hoz létre a 2014. évi költségvetésen 

belül. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy utólagos beszámolási kötelezettség mellett 

döntsön az előirányzat felhasználásáról. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős: polgármester 
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22/2014. (II.27.) számú képviselő testületi határozat: 

 

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő–testülete dönt arról, hogy a 

Tamási Szociális Integrációs Központ hőgyészi nappali ellátást nyújtó 

intézményei ellátottak személyi ellátási díját (20 Ft/fő/nap) számla ellenében, 

2014. évben megtéríti a Szociális Integrációs Központnak.  

 

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek végrehajtása 

érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye, a dokumentumokat aláírja.  

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

57/2014. (VII.10.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő–testülete a Hőgyészi Székely 

kört az új piactér beruházása során keletkezett többletkiadásai 

(Bányakapitánysági Bírság 50.000 Ft, egyéb költség 5.000 Ft) fedezetére 55.000 

Ft rendkívüli támogatásban részesíti. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős: polgármester 
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60/2014. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő–testülete 

 

a.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI.8.) Korm rendelet (a továbbiakban R.) 41. §-a szerinti 

egyszerűsített eljárást kezdeményezzen a Helyi Építési Szabályzatról 

szóló 1/2003. (I.31.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) módosítására az 

illetékes állami főépítésznél, illetve külön megállapodás alapján megbízza 

Hübner Mátyás vezető tervezőt a módosításhoz szükséges dokumentáció 

elkészítésével. 

b.) a R. 29. § -a alapján a partnerségi együttműködés szabályait oly módon 

állapítja meg, hogy 

ba) az egyeztetésben résztvevők (partnerek) köre: 

- a település lakossága, 

- a településen működő civil szervezetek, 

- az 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bek. a) pontja szerint 

bejelentkező szervezetek, 

- az illetékes építési hivatal 

bb) a tervezett módosítás tartalmát 15 napon belül nyilvánosságra hozza 

az önkormányzat honlapján és ott a HÉSZ – módosítás hatályba lépéséig 

hozzáférhetővé teszi. 

bc) a módosítással kapcsolatban érkezett javaslatokat, véleményeket 

önálló főszámra iktatva az önkormányzati nyilvántartásba dokumentálja. 
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bd) az el nem fogadott javaslatokra, véleményekre – szükség esetén a 

tervező bevonásával – írásban válaszol. 

be) az elfogadott módosítás dokumentációját az önkormányzat 

honlapján a nyilvánosság számára az elfogadást követő hat hónapig 

hozzáférhetővé teszi. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

3.3. Az ötmillió forint alatti szerződések értékelése 

 

17/2014. (II.19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

A sajtókommunikációs és PR tevékenységgel kapcsolatos tanácsadói és 

lebonyolító feladatok ellátására a Beszédírók Kommunikációs, Retorikai és PR 

Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal kötöttek megbízási szerződést a 

2014. április 1. és 2014. október 31-i időszakra. A vonatkozó dokumentumban 

részletesen meghatározták az ellátandó feladatokat, melyért a Vállalkozás 

részére a havonta benyújtott számla alapján bruttó 281.940 forintot utaltak át a 

szerződésben rögzített feladatok ellátásáért. 

 

60/2014. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat 

 

A 2014. szeptember 20-án aláírt tervezői szerződést figyelembe véve a Hübner 

Tervező Szolgáltató és Kereskedelmi Kft bruttó 317.500 forintért készíti el 

Hőgyész Nagyközség településrendezési tervét, valamint a Helyi Építési 

Szabályzat módosítását. 
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Az 1/2014. számú önkormányzati rendelet tartalmazza Hőgyész Nagyközség 

Önkormányzatának költségvetését.  

 

A közérdekű adatokban évenkénti bontásban jelölik Hőgyész Nagyközség 

Önkormányzatának költségvetéséből nyújtott támogatásokat, melyek 2014. év 

vonatkozásában az alábbiak voltak: 

 

Pályázó szervezet       Elnyert összeg 

 

Hőgyészi Nyugdíjas Egyesület       50.000 Ft 

Hőgyészi Sport Horgász Egyesület       80.000 Ft 

Hőgyészi Székely Kör      100.000 Ft 

Gyermekmosoly Alapítvány        40.000 Ft 

A Hőgyészi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány    40.000 Ft 

 

4. Közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata 

 

A továbbiakban azt vizsgáltuk, hogy az önkormányzat eleget tesz-e az 

„üvegzseb” (info) törvény 1. számú melléklete szerinti általános közzétételi 

listában meghatározott adatok tekintetében a közzétételi kötelezettségének. 

 

Megállapítottuk, hogy a közzétételre az önkormányzat honlapján és a helyben 

szokásos módon kerül sor. 

 

A szerződések nyilvántartását folyamatos sorszámmal vezetik, melyben az 

ötmillió forint feletti szerződések megfelelően elkülönülnek. 
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Az önkormányzat közzétételi kötelezettségének a www.hogyesz.hu honlapon 

eleget tesz. A honlap könnyen áttekinthető, a bal oldali menüben külön 

„Közérdekű” pont található, mely részletesen tartalmazza az általános 

közzétételi lista szerinti: 

- szervezeti, személyzeti adatokat 

- tevékenységre, működésre vonatkozó adatokat 

- gazdálkodási adatokat 

 

A közzététel időpontja, a közzétett adattartalom azonos a jogszabályban előírt 

adatokkal, melyek a világhálón az érdeklődők számára hozzáférhetőek. 

 

A közzétételi listában szereplő adatok közül az ötmillió forint feletti 

szerződésekre vonatkozó adatokat (Közzétételi lista, III. Gazdálkodási adatok, 4. 

pont) kiemelten vizsgáltuk. 

 

A közzétételi kötelezettségről készített szabályzat rendelkezéseivel azonos 

módon a www.hogyesz.hu honlapon 2012. évtől kezdődően elérhetőek az 

önkormányzat értékhatárt meghaladó szerződései a következő tartalommal: 

- a szerződés típusa,  

- a szerződés tárgya, 

- a szerződő fél, 

- a szerződéskötés dátuma, 

- szerződés időtartama, 

- kötelezettségvállaló, 

- a szerződés nettó értéke. 
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Összefoglalás, következtetések: 

 

Az önkormányzat belső szabályzatban rendelkezett a közérdekű adatok 

közzétételi kötelezettségére vonatkozóan. A jelenleg érvényben lévő 

közbeszerzési szabályzat aktualizálása indokolt, mivel a benne hivatkozott 

közbeszerzési törvényt időközben hatályon kívül helyezték. 

 

A közzétételre az önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon kerül 

sor. 

 

A szerződések nyilvántartását folyamatos sorszámmal vezetik, melyben az 

ötmillió forint feletti szerződések megfelelően elkülönülnek. 

 

Az önkormányzat közzétételi kötelezettségének a www.hogyesz.hu honlapon 

eleget tett. A honlap könnyen áttekinthető, a közzététel időpontja, a közzétett 

adattartalom azonos a jogszabályban előírt adatokkal, melyek a világhálón az 

érdeklődők számára hozzáférhetőek. 

 

A vizsgálat javaslatot fogalmazott meg az értékelt feladatellátással 

összefüggésben. 
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Javaslat: 

 

1. Javasoljuk új közbeszerzési szabályzat készítését a megváltozott 

jogszabályi környezetre tekintettel. 
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Megismerési záradék 

 

Alulírott Dr. Schutzbach Ferenc címzetes főjegyző kijelentem, hogy a Hőgyészi 

Közös Önkormányzati Hivatalnál a közpénzek felhasználása, „üvegzseb” 

ellenőrzéséről készült jelentés-tervezet tartalmát megismertem, egy példányát 

átvettem. 

 

Nyilatkozom, hogy 

 
*
A jelentés-tervezetben foglaltakkal egyetértek. 

 
*
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése értelmében 

a jelentés-tervezet kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles vagyok 

észrevételeimet megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére. 

 

Tudomásul veszem, hogy a határidő elmulasztását egyetértésnek kell 

tekinteni és a nemleges választ is jelezni kell a határidőn belül. 

 

Tudomásul veszem, mint az ellenőrzött/javaslattal érintett szerv, szervezeti 

egység vezetője, hogy a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 45. §-a értelmében 

az ellenőrzés során megállapított hiányosságok megszüntetésére intézkedési 

tervet készítek a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a 

vonatkozó határidők megjelölésével a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől 

számított 8 napon belül, és megküldöm a költségvetési szerv vezetője/belső 

ellenőrzési vezető részére, továbbá gondoskodom az abban foglaltak 

végrehajtásáról. 

 

Hőgyész, 2015. ……………….. 

       ………………………………… 

             Dr. Schutzbach Ferenc 

        címzetes főjegyző 

 

 

* A csillaggal jelzett részt értelemszerűen kell aláhúzni. 
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